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Allau de

El Punt Avui ha publicat mig miler de cartells,
obra d’artistes coneguts i de molta gent
anònima, en suport dels presos polítics catalans
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Elena Bech

Marta Esparraguera

Teresa Sisquella

Josep M. Amposta Quintana

Júlia Valldolit

Mig miler de cartells per la
llibertat dels presos polítics
a El Punt Avui ha publicat diàriament un cartell des que els Jordis, els membres del govern i Carme
Forcadell són a la presó a Hi han col·laborat artistes de renom, però la majoria són de gent anònima
Miquel Riera
GIRONA

Més de mig miler de cartells per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans hem publicat a les
pàgines d’El Punt Avui des
que, el 16 d’octubre de
l’any passat, la jutgessa de
l’Audiencia Nacional Carmen Lamela decidís enviar a la presó Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i que el
2 de novembre, avui fa un
any, la mateixa magistrada prengués també la decisió d’empresonar el vicepresident i vuit membres
del govern català; uns empresonaments que, mesos
més tard, malauradament, es van ampliar amb
el de la presidenta del Parlament Carme Forcadell.
La publicació d’un cartell diari –durant alguns
mesos en van ser dos– a favor dels presos polítics ha
estat una iniciativa del

diari, que des del primer
moment va obtenir un
ampli ressò popular, amb
la participació de desenes
de persones anònimes
que han enviat els seus
originals. “Ara mateix tenim cartells per publicar
fins al mes de març de
l’any vinent. Tant de bo no
hagin de veure la llum
mai. Això voldrà dir que
els presos hauran sortit en
llibertat”, comenta Elsa
Romero, membre de la direcció comercial del diari,
que s’ha encarregat de co-

La data

—————————————————————————————————

17.10.07

Primer dia que El Punt Avui
va publicar un cartell per demanar la llibertat dels presos
polítics catalans.

ordinar des del principi la
rebuda d’originals i de parlar amb els lectors. Romero destaca l’entusiasme i
les ganes de col·laborar de
molta gent, i també les
moltes mostres d’agraïment vers el diari per haver tirar endavant aquesta iniciativa.
Alguns artistes de renom també han col·laborat desinteressadament
aportant originals a la

Cartells dels artistes Ferran Garcia Sevilla i Jordi Fulla ■ EL PUNT AVUI
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Glòria Torrellas París

Picó Anton

Montserrat Palomé Planas

Salvador Tarradas Ustrell

Jesús Fontrodona
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Manel Serrano

campanya. Jordi Abelló,
Quim Corominas, Quim
Bou, Enric Ansesa, Lluís
Pau, Carme Miquel, Tom
Carr, Manel Cusachs,
Quim Domene, Pilarín
Bayés, Vicenç Viaplana,
Jaume Rodri, Vacca, Ferran Garcia Sevilla o Jordi
Fulla són alguns dels pintors, dibuixants o dissenyadors que no van dubtar
a crear un cartell en favor
dels presos.
Cada cartell recull els
dies exactes que fa que els
presos polítics són a la presó. Avui, 2 de novembre,
seran 382 en el cas de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez;
365, en el cas del vicepresident Oriol Junqueras i el
conseller Forn, i 224 pel
que fa a la resta de consellers (Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors,

Albert Banal

Bassa) i la presidenta Carme Forcadell.
El mig miler de cartells
publicats fins ara són molt
variats i responen a estils
molt diversos. Hi ha des de
pintura, cartellisme clàssic i modern, dibuixos, fotografies i muntatges que
combinen una cosa i l’altra. En dues ocasions, per
iniciativa de l’artista Vacca, els cartells van ser d’un
sol color: negre un cop i
groc, símbol de la campanya per la llibertat dels
presos, en l’altra.
També hi ha hagut lemes molt varietats a part
dels clàssics Llibertat Jordis o Llibertat presos polítics. Així, hi ha cartells
amb frases com ara Mai
caminareu sols, Coratge,
No esteu sols o La lluita de
les idees ho pot fer tot. ■

Una casa ben solidària, a Girona
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Joan Daunis i Maria
Dolors Fabregó són
dos històrics militants independentistes de Girona que,
en solidaritat amb
els presos, no han
dubtat a utilitzar la
façana de casa seva
com a reclam per
“honorar la memòria i demanar la llibertat dels presos polítics”. “Cal mantenir l’interès

perquè el carrer no
s’oblidi d’ells”, comenta Daunis, que explica
que van començar a
enganxar-hi els cartells que publicava El
Punt Avui gairebé des
del primer dia. Des de
llavors, els han anat
renovant i n’hi han
afegit d’altres. “És una molt
bona iniciativa del diari”, afirma. ■ FOTO Q. PUIG

Pere Soler

Francesca Casas Cuscoy

Pilar Ferrés Bosch

Familiars de Forn, Puigdemont, Bassa, Comín i Forcadell, a la redacció del diari davant d’alguns dels cartells exposats ■ M.L.

Exposats a la redacció
a La seu d’El Punt Avui a Girona mostra una exposició permanent de tots els

cartells que el diari ha publicat per demanar l’alliberament dels presos
M.R.
GIRONA

Tots els cartells publicats fins ara a El Punt
Avui per demanar la llibertat dels presos polítics catalans són exposats a la redacció del
diari, a la seu central
del carrer riu Güell de

Girona. Els cartells fan
gairebé tota la volta a la sala de redacció i altres departaments del diari, com
a forma d’homenatge i de
record als empresonats.
També és una manera de
refermar el compromís
d’El Punt Avui amb la llibertat i els valors de la democràcia, que ha defensat

des del seu naixement.
Alguns dels familiars
dels presos s’hi van retratar aprofitant la seva presència als estudis d’El
Punt Avui per a l’enregistrament d’un debat sobre
la situació de les seves parelles o germans i germanes. Els familiars van
agrair la tasca comprome-

sa del diari des del primer
moment per aconseguir la
llibertat dels presos.
Els visitants que entren
diàriament a la seu del diari també se sorprenen en
veure la diversitat i la varietat dels centenars de
cartells que hi ha exposats, i alguns s’hi fotografien. ■
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Josep Anglès

Ignasi M. Muntaner

Ramon Riba

Josefina Sanmartín

Mercè Andres
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Antoni Albareda Mussons

Anna Rigat

Antoni Vilà Serrabou

Punt de Vista
Keep calm

Carme Daunis Agustí

Maria Rosa Sala
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El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.
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La vinyeta

Andreu Pujol

Fer

Morera, valent

E

ntre la victòria de
Bolsonaro al Brasil
i l’enviament de paquets bomba a membres del partit demòcrata per part d’un sectari nord-americà, aquests dies el debat
públic es torna a qüestionar sobre qui és
el culpable de l’ascens de l’extrema dreta. ¿És responsabilitat d’una dreta institucional que, per guanyar vots, troba espantalls pescant en el discurs dels ultramuntans? ¿O és cosa de l’acomplexament de les formacions demòcrates que
no combreguen amb aquests discursos?
Segurament hi ha una mica de cada cosa i en la història recent del País Valencià
podem trobar-hi respostes. Per un cantó,
una dreta que va fer servir de crossa
grups minoritaris de fanàtics agrupats al
voltant de teories de la conspiració i arguments anticientífics: des d’una pretesa invasió catalana en ple segle XX, fins a
una filologia creativa que desconnectava
el valencià del català, passant per una reinvenció de la història en aspectes ben
diversos. Per un altre, una part del centre
i de l’esquerra que veia que tot això era
una bestiesa que no s’aguantava per enlloc, però que callava per evitar les acusacions d’uns grupuscles radicals que
trobaven altaveu i cobertura en les estructures de les elits. Per bé que cal dir
que, afortunadament, tot això s’ha anat
esfumant, encara en queden reminiscències. Enric Morera, president de les
Corts Valencianes, és una veu valenta,
que ha donat la cara pels presos polítics
catalans i que ha convidat el president
Torrent amb la normalitat amb la qual
s’haurien de desenvolupar les relacions
entre dos pobles germans. PP i Ciutadans han bramat, desenterrant l’argumentari de dècades anteriors. Ja sabem
com continua això si no se’ls planta cara.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Al cementiri

A

vui els capellans, grans observadors de la tradició, ens duien al
cementiri. Com que la gent hi
havia passat en massa el dia abans,
era un jardí. Ens deixaven lliures, i jugàvem i esmorzàvem com a l’hora del
pati. El cementiri fa gran pendent, i

molts pujàvem fins a l’última terrassa.
Una rajola indicava el lloc on els anarquistes havien afusellat mossèn Josep
Samsó, rector de Santa Maria. Ningú
no ens n’explicava res, ni els capellans, que haurien de ser-ne els més interessats. En una cantonada hi havia

la fossa comuna. Més tard sabríem que
a més d’acollir els pobres sense nínxol
en propietat contenia els ossos de
morts durant la guerra, alguns de les
Brigades Internacionals. Miràvem des
de la reixa el cementiri “protestant”.
Deien que a la nit s’hi veien llums en
dansa, que s’hi feia espiritisme. Baixàvem amb mitja por.
Ara que començava, l’espai se
m’acaba. Avui me l’han reduït. La reclamació de llibertat per als presos polítics hi obliga. M’hi sumo. Ja no hi ha
cementiri dels protestants; les despulles identificades han estat ben enterrades o retornades; mossèn Samsó ha
estat elevat a beat. I resten tanta justícia pendent i temors per superar...
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Res de bo

Q

va enviar el govern
català a la presó,
avui sabrem què en
pensa la fiscalia. No
n’esperin res de bo
ció passés de rebel·lió a sedició; ni que
a mig judici, o al final, tot plegat s’acabi amb un intent de sedició. Ni que
l’advocacia de l’Estat faci més gestos
que la fiscalia i parli de malversació de
diners públics i deixi només entreoberta l’acusació de sedició. Res em
val. Perquè del que estaríem parlant
(no em passa pel cap que no hi hagi

De reüll
Adela Genís

El perillós joc del
populisme

Q

uè passa a Europa amb Àustria,
Hongria o amb la Itàlia de Salvini?
Què passa als Estats Units amb Donald
Trump? I Bolsonaro al Brasil? Que
guanya les eleccions després d’insultar
pràcticament la meitat de la població
amb una majoria folgada? La versió
espanyola també treu el cap. Construïda i
patentada com a Vox, és lluny d’erigir-se

com a alternativa de govern però la seva
doctrina és clara: partit d’extrema dreta,
contrari al feminisme i que ha aconseguit
tenir un gran impacte en els mitjans de
comunicació de l’Estat espanyol. Kurz,
Orban, Salvini, Trump o Bolsonaro són
líders que destaquen per la seva oratòria
directa que enganxa un determinat tipus
d’elector que n’està fart, de crisi

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/bwnvjx

Legitimitat
segrestada

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

“
Just quan fa un
any que l’Audiència

Accedeix als
continguts del web

EDITORIAL

A la tres
uan encara no m’he recuperat
de la imatge de la princesa Elionor llegint en públic l’article 1
de la Constitució (que em va fer reflexionar no només sobre com de democràtics són els relleus en la institució
que representa sinó sobre què és i què
no és explotació infantil), em sembla
que avui tornarà a ser un dia de daltabaixos. Perquè avui, si no és prou bestiesa saber que es compleix un any clavat que l’Audiencia Nacional va enviar
a la presó el govern català, és també el
dia que la fiscalia general de l’Estat farà públics els escrits d’acusació contra
els membres del govern que seran jutjats a principi d’any. I tot fa preveure
que no ens espera res de bo, i que els
delictes de rebel·lió (d’aquesta rebellió que estic convençut que en el fons
ells saben que no va existir) s’hi mantindran. I que, per tant, les peticions
de condemnes seran terribles. No n’espero res de bo. Ni que l’escrit d’acusa-

Elena Bech

una sentència condemnatòria, després d’un any de presó preventiva) és
de si s’hi passen vint anys; de si se n’hi
passen deu o de si se n’hi passen vuit.
No és menor, és cert. I no és menor,
sobretot, per a les famílies i per als
mateixos acusats. Però si un dia vàrem dir allò de “referèndum o referèndum”, ara no hauríem de moure’ns de
l’“absolució o absolució”. Qualsevol altra cosa (que tots intuïm que és el que
està passant) fa un tuf molt lleig de
mercadeig, i correm el perill que un
dia –i ja tindria nassos– encara hàgim
de donar les gràcies per segons quina
condemna. La presó ens té a tots capficats, tristos, enutjats, afligits, abatuts i atrapats mentalment (i la prova
en són els centenars de pòsters de solidaritat dels nostres lectors que avui
reproduïm), però a qui li toca moure
fitxa ara no és als presos; és a la fiscalia, a l’Estat i al govern espanyol. Hi
tinc, però, poca esperança. O cap.

econòmica, de pobresa o de corrupció.
Cada país té el seu propi codi i aquests
líders –que també han aconseguit ser
gurus mediàtics i que tenen una gran
presència ja sigui a Twitter o a través de
vídeos de Whatsapp– juguen a
solucionar problemes complexos a cop
de tuit. S’imposen arreu del món
aprofitant el desconcert dels partits
tradicionals que no han sabut afrontar
els reptes que demana el segle XXI.
Àustria –com Hongria i els Estats Units–
abandona el Pacte Global per a la
Migració, un acord tutelat per les
Nacions Unides, enmig de comentaris
victoriosos de membres del seu partit.
Mentrestant, Brussel·les es pregunta
què pot fer amb un país que tira pel dret i
que ara ocupa la presidència europea.

Avui es compleix un any de
l’empresonament de dos
membres del govern legítim de Catalunya, Oriol Junqueras i Joaquim
Forn, vicepresident i conseller d’Interior, respectivament, acusats de rebel·lió i malversació. Les mateixes
acusacions que també van portar a
la presó incondicional preventiva
uns dies més tard la presidenta del
Parlament Carme Forcadell i els consellers Bassa, Romeva, Rull i Turull. El
seu crim va ser fer possible una votació, el referèndum de l’1-O. Els jutges
els han pres un any de les seves vides
de forma deliberadament injusta,
perquè l’Estat no busca justícia, sinó
venjança, i aplacar al preu que sigui
el moviment independentista. Una
ignomínia que ells i les seves famílies
suporten amb una dignitat, fortalesa
i convicció admirables.
Són presos polítics. Símbol
d’una legitimitat democràtica arrabassada per la força per l’Estat espanyol, i de la resistència pacífica
de milions de catalans davant
aquesta Espanya que ha renunciat
a la democràcia, els drets humans,
l’estat de dret i la justícia per seguir
imposant la seva unitat territorial.
Per això una majoria social contundent, més enllà de l’independentisme, demana la seva llibertat incondicional. Un clam que els demòcrates no poden deixar d’escoltar.
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Enric i Dolça

Tal dia
com
avui fa...

Francesc Domingo i Salvany

1
any

Justícia exprés
L’Audiencia Nacional i el
Tribunal Suprem comencen a
prendre declaració als polítics
catalans acusats de rebel·lió,
sedició i malversació.

Full de ruta

10
anys

Pugna als EUA
L’electorat prefereix Obama per
gestionar la crisi financera, un
factor més important que la
sanitat. McCain acusa el rival
de “redistribuir la riquesa”.

20
anys

Miquel Mas Martí de Rubí

Pujol i l’autogovern
El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, aposta per la
“relectura negociada” de la
Constitució per incrementar
l’autogovern de Catalunya.

Jaume Oliveras Costa. Escriptor

El Brasil
esprés de la primera volta de les recents eleccions presidencials al
Brasil, el sociòleg Manuel Castells va
adreçar una carta oberta als “intel·lectuals del món compromesos amb la democràcia” començant amb aquesta advertència: “El Brasil està en perill. I amb
el Brasil, el món. Això perquè després de
l’elecció de Trump, de la presa del poder
d’un partit neofeixista a Itàlia i de l’ascens del neonazisme a Europa, el Brasil
pot escollir com a president un feixista
defensor de la dictadura militar, misogin,
sexista, racista i xenòfob.” Castells hi afegia que no podia restar-hi indiferent cap
intel·lectual, cap demòcrata, cap persona
responsable del món en què vivim.
En un fragment de la seva carta, Castells reconeixia que importava poc qui
era l’oponent de Jair Bolsonaro: Fernando Haddad, un acadèmic respectable,
però el candidat d’un partit desprestigiat
per haver participat en la corrupció generalitzada del sistema polític brasiler.
Un cop confirmat el desastre anunciat,
s’ha de continuar pensant sobre què fa i,
sobretot, què no fa l’esquerra (o, simplement, els partits demòcrates) perquè ascendeixin tota mena de neofeixismes al
món. Tanmateix, la corrupció del PT brasiler ha estat decisiva per al triomf de
Bolsonaro? Pot semblar una estupidesa,
però vaig pensar que tot estava perdut
en saber que un personatge com Ronaldinho donava suport a Bolsonaro. No
perquè el problema, tot i que n’és una
conseqüència, sigui que els futbolistes
són més influents que els intel·lectuals
demòcrates. Ho és que estan desplegades unes formes d’alienació que redueixen les capacitats intel·lectuals, morals i
polítiques, sovint les dels més desfavorits pel sistema que creuen aquells que
diuen que són pobres per culpa dels que
són més pobres i no pels immorals que
acaparen la riquesa.

Carme Jordi i Montse Poch

Tribuna

Imma Merino

D

Joan Solé

La catedral del poble

N

o he llegit L’església del mar,
l’obra d’èxit d’Ildefonso Falcones, que fa una desena d’anys figura entre les meves lectures pendents, però ara no m’he perdut un borrall de l’adaptació televisiva, força versemblant i interessant. Quasi cinccents mil espectadors deixen constància de l’interès de la versió catalana, i
fins els medievalistes diuen que s’ajusta bastant –malgrat algunes concessions escèniques– a l’ambient de l’època que retrata.

a la Barcelona que
creix, en un segle XIV convuls, com tots
els segles. La ciutat vella s’expandeix fora
muralles i la burgesia irromp, a la recerca
del poder terrenal. L’altre poder, l’espiritual, vol apuntalar la imatge de domini i,
quasi al mateix temps, tres edificis singulars basteixen les fàbriques que faran conèixer Barcelona com “la capital de les
tres catedrals gòtiques”: la seu episcopal
de Santa Creu i Santa Eulàlia, la dominica
Santa Caterina, i la popular Santa Maria
del Mar. De la titular dels dominics res en
queda, quan interessos polítics aprofita-

L’OBRA TRANSPORTA

ren la desamortització per derruir-la
(1835).
DES DE L’INICI, la seu episcopal i l’església

del mar es configuren com a realitats diferents, quan la primera s’erigeix per voluntat de la noblesa catalana i la segona s’origina per iniciativa dels comerciants que
miraven de cara a la mar i enfortien un
sector dedicat a importar i exportar, i ben
aviat atragué les classes populars que feien seu el barri de la Ribera. Gent del poble, bastaixos de capçana i pescadors oferiren les mans i la força per bastir la nova
església, que fou consagrada l’agost del
1384 i ben aviat aixoplugà els gremis, ve-

“
S’erigeix per
iniciativa dels

comerciants que
miraven la mar i el
poble la va fer seva

ritables antecessors dels futurs sindicats.
De tot això en parla l’obra de Falcones, on
els autèntics protagonistes són els bastaixos i les classes populars, la gent que feren
possible l’església del mar, la catedral sense bisbe titular, canonges, ni claustre, però que pertany al poble i s’aixeca amb orgull al mig de la ciutat vella.
LA BASÍLICA DE SANTA MARIA del Mar es fa

admirar i fins estimar. El 19 de juliol del
1936 fou incendiada i cremà durant onze
dies. Tot l’interior fou destruït i desaparegué la rica aportació barroca de segles després; es salvaren les parets i les columnes i
a l’entorn d’elles el 1967 s’inicià la reconstrucció que posà en relleu l’actual i elegant
caràcter gòtic català. Per rematar la bellesa singular, i a la vegada l’espiritualitat
continguda, des de fa un any, una gran
creu de bronze penja de la volta central,
presidint la gran nau, a la manera que ho
feien les grans esglésies gòtiques. He gaudit de Santa Maria del Mar en alguns concerts extraordinaris i també en viscudes
celebracions litúrgiques. Sensacional. Visitar-la –i he tingut la sort de fer-ho amb
un guia excepcional– eixampla l’ànima.

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

La bogeria del
Black Friday
b Ja queda menys per a una
de les bogeries més recents
del consumisme: el Black Friday. El 23 de novembre serà la
data que donarà per inaugurada oficialment la temporada

de compres innecessàries, de
rebaixes i de comptes bancaris que ràpidament decreixen
per aconseguir roba, electrodomèstics… que, momentàniament, ens fan sentir millor
pel simple fet de posseir-ho.
El Black Friday, Sant Valentí,
el Dia de la Mare o el Dia del

Pare, són només invencions
amb la finalitat de tenir una
excusa per gastar. Sense reflexionar. Per aprofitar l’oferta,
per fer un detall a un ésser estimat o per donar-nos un petit
caprici a nosaltres mateixos.
Però parem-nos a pensar.
Plantegem-nos la diferència

entre voler i necessitar. Tinguem en compte el llarg termini. Reflexionem sobre la “felicitat” que ens poden aportar
aquests objectes. I després,
endavant… a comprar, que
s’ha d’aprofitar l’oferta.
SARA MONTANER FERNÁNDEZ
Barcelona
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Mercè Saüc Segura

La frase del dia

Jaume Bofill

Eulàlia Rubió

Miquel A. Mercader

Anton Antich

“No volem indult, volem la llibertat; de què han de
demanar perdó? Votar no és mai delicte, és llibertat.”
Roger Torrent, PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Tribuna

De set en set

Una societat envellida

Illa pionera

Josep Maria Casasús

Josep Aracil i Xarrié. President d’Eurosenior

E

l conte del vell i la palmera explica
que a un vell, en el moment en què estava plantant un dàtil en el desert,
un jove li va preguntar per què ho feia, donat que una palmera datilera trigava més
de 50 anys a donar els seus fruits, que en
cap cas ell podria assaborir, però sí les futures generacions. Aquesta historia podria
servir per explicar el desenvolupament de
l’espècie humana, iniciat fa 5 o 10 milions
d’anys, com un procés vital l’etapa final i duració del qual en el temps desconeixem. No
deixem de ser fruits en procés de maduració en un hipotètic arbre de la vida, els veritables fruits del qual ens són completament
desconeguts. Aquest desconeixement no
impedeix albirar quines podrien ser algunes de les característiques de la saba vital,
que en fa possible el desenvolupament.
CREURE QUE UNA SOCIETAT envellida és el

pitjor desastre que pot passar a la humanitat suposa parlar d’un futur que ningú coneix, que, però, es vulgui o no, acabarà essent. En aquests moment la majoria de prediccions pressuposen que el futur de la humanitat serà el d’una societat envellida.
L’existència d’una Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent

Sísif
Jordi
Soler

Gran, promoguda per l’OMS, no és una
qüestió de pura casualitat, sinó la conseqüència lògica de l’esdeveniment d’una societat envellida. Ho confirma el fet que importants corporacions, capitanejades per
Google, destinin miler de milions per avançar cap a la immortalitat, formulant preguntes com: “Viurem 500 anys?”, i la resposta només és possible donar-la des de la
perspectiva d’una alta qualitat de vida. També la creació des de la xarxa europea Eurosenior del Moviment Sènior que
defensa “una societat per a totes les edats,
centrada en les persones i no en els diners”,
a la vegada que promou la creació de consells sèniors d’àmbit local, que promoguin
el nou concepte sènior del voluntariat, vàlid
també per a un treball alliberador, anomenat “Liberactuació”, com una nova forma
de “passar-ho bé amb molt de sentit de l’humor i creativitat, realitzant lliurement activitats sense afany de lucre, per aconseguir
l’autorealització personal, en un entorn individualista comunitari per ser més amb el
altres”. L’envelliment de la població pot suposar per a alguns el problema d’una societat decadent i per a altres el repte d’una societat diferent, que cal assumir apostant
per un envelliment actiu. De cap de les ma-

neres els sèniors han d’acceptar ser considerats un grup parasitari, i la millor forma
per no ser-ho és demostrant que es continua sent útil i necessari, tot i replantejant el
seu paper, apostant de bon grat per posarse al dia, acceptant els canvis que la nova societat impulsa, entre els quals la innovació,
la creativitat i la interactivitat.
ens trobem amb
persones de 50 anys o més, conegudes com
les generacions del baby boom, que una vegada retirades del treball remunerat per
qüestions d’edat, constitueixen el capital
social humà necessari per construir una
nova civilització, realment humana, basada en la força del coneixement racional, i no
en la força física depredadora de l’espècie
animal. Baby boomers, els més preparats i
agosarats del quals són necessaris per obrir
nous camins, que potser no existeixen, però que s’aniran fent, simplement començant a caminar, lluitant no com guerrillers,
sinó de forma organitzada somiant cap
amunt, però amb els peus ben recolzats al
terra. Recuperar la il·lusió pròpia d’un envelliment actiu és la proposta del Moviment
Sènior i també de l’OMS, per tenir una bona
qualitat de vida.

AFORTUNADAMENT ARA

L

a llengua catalana progressava a Menorca quan el conreu cultural en
aquest idioma era eixorc en altres terres.
Era entre finals del segle XVIII i la primeria
del XIX: l’època de la Il·lustració. A la nostra illa hi havia erudits i acadèmics receptius als avenços de l’Europa de les Llums.
Van fer ciència i cultura en català, i la van
difondre. Aquells il·lustrats van treballar
en el camp del coneixement i no tant en
creació literària. Ho va explicar la filòloga
Josefina Salord, de l’Institut Menorquí
d’Estudis, durant la Quarta Jornada de la
Càtedra Pompeu Fabra-UPF. Sabem per
ella que Menorca té aquest pes dins la
catalanofonia perquè la presència britànica i francesa va fer l’illa impermeable a
entrebancs de la monarquia espanyola.
Unes dates i noms afiten l’edat d’or de la
Menorca il·lustrada: el 1769 l’historiador
Joan Ramis escriu la tragèdia Lucrècia; el
1841 va morir Antoni Febrer i Cardona,
vogador d’una singladura gramàtica i lexicogràfica devers l’horitzó pancatalà.
L’illa més al nord de la Mediterrània catalana va ser pionera en una obertura al
món compatible amb la identitat lingüística i intel·lectual. En els altres països catalans l’alta cultura va quedar aïllada
d’Europa i afeblida davant la penetració
castellana. Cent anys després, el Noucentisme va ser un esforç tardà.
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Joan Puig Ribera

Mario Valverde / Periodismo Digno

Nacional

Maria Àngels Bosch Ollé

Brian Currin
acceptaria fer
de mediador
en el cas català

Jordi Figueras

L’advocat sud-africà
expert en conflictes
troba a faltar grans
líders polítics a
Madrid

Emili Esteve

Assaig
de la mobilitat
del futur pel
2019 a Girona

Autopistes col·labora
en un programa
europeu sobre
vehicles connectats i
conducció autònoma

Un any de presó de Junqueras i Forn

2-N: el dia que l’Estat es
va començar a venjar
REPRESSIÓ Avui fa un any que van enviar a la presó els vuit membres del govern que no es van exiliar, dels quals Junqueras i
Forn no n’han sortit en cap moment PETICIÓ L’advocat de l’Estat els podria acusar també de sedició, a part de malversació
Òscar Palau
BARCELONA

Avui fa 365 dies de les últimes imatges en públic del
vicepresident Oriol Junqueras i del conseller d’Interior Joaquim Forn. Tots
dos, junt amb els companys de govern Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó
–destituïts sis dies abans
per Rajoy en una molt discutible aplicació del 155–,
entraven caminant al matí
a l’Audiencia Nacional per
declarar davant la jutgessa
Carmen Lamela, investigats per presumptes delictes de rebel·lió, sedició i
malversació de fons públics. Cap d’ells ja no en sortiria al vespre, ja que serien
enviats, directament i sense fiança, a Estremera i Alcalá Meco, en considerar
que hi havia risc de reiteració, de destrucció de proves i de fuga. Tant és que
els líders recordessin que
no hi havia hagut violència
i que mai van animar que

n’hi hagués, i que Forn,
Bassa i Borràs haguessin
tornat expressament des
de Brussel·les, on s’havien
desplaçat dies abans amb
el president Carles Puigdemont i els companys encara avui a l’exili Toni Comín,
Meritxell Serret, Clara
Ponsatí i Lluís Puig.
Aquests cinc, que també
estaven citats aquell dia, es
van oferir a declarar per videoconferència, però Lamela s’hi va negar i l’endemà en va dictar la primera
euroordre de detenció de
les dues que mai han arribat a reeixir. Era l’inici de
la revenja contra els líders
polítics que l’1-O havien
desafiat l’Estat.
D’aquells vuit presos polítics, que ampliaven a deu
la trista llista encetada 17
dies abans pels Jordis, només Mundó i Borràs, ja retirats de la política activa
–com Forn, de fet–, romanen avui en llibertat provisional. La resta –protagonistes centrals en l’estratègia actual dels seus partits,
tant a través d’articles i en-

Un any d’actes i concentracions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En aquest any, les mostres de
suport i la mobilització popular per la llibertat dels represaliats han estat constants a
Catalunya. El mateix vespre
de l’empresonament, desenes de milers de persones ja
van sortir als carrers per demanar una vaga general que
arribaria el 8-N. Els mesos següents, els familiars de presos i exiliats formarien l’Associació Catalana pels Drets Civils, i després s’han organitzat centenars d’actes i sopars grocs arreu per recaptar

fons que els ajuden a sufragar els costos de la repressió.
Després d’un primer gran
acte de record ahir a Lledoners, avui a les set les Assemblees en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC),
dels funcionaris afectats pel
155, organitzen un nou homenatge unitari a l’exterior de
Lledoners, Mas d’Enric i Puig
de les Basses, els tres centres
on es reparteixen els nou presos. A la mateixa hora s’organitza un acte a Sant Vicenç
dels Horts per Junqueras.

trevistes com de les visites
constants que reben dels
companys– romanen a la
presó, si bé tots, tret de
Junqueras i Forn, enmig
van “gaudir” d’un període
de tres mesos i mig de gràcia. El jutge del Suprem Pablo Llarena, a qui poques
setmanes després ja s’havia derivat la causa, els va
alliberar la vigília de l’inici
de la campanya del 21-D

amb una fiança de
100.000 euros; però, tot i
que complirien totes les
mesures cautelars, ell mateix va decidir tornar a engarjolar-los el 23 de març,
l’endemà que Turull s’hagués sotmès a una sessió
fallida d’investidura.
Aquell 2-N també entraria a l’Audiencia Nacional,
sol i sense crits de suport,
l’exconseller Santi Vila,

que havia dimitit just feia
una setmana, hores abans
de la declaració d’independència. Vila va passar la nit
a la presó “en solidaritat”
amb els companys, i l’endemà va pagar els 50.000 euros de la fiança per sortirne. També havien de declarar aquell dia, en aquest
cas davant Llarena, els sis
exmembres sobiranistes
de la mesa del Parlament,
però a ells sí que se’ls va
concedir una setmana més
per preparar la defensa, i
no hi anirien fins al 9 de novembre. Als consellers, en
canvi, Lamela els havia citat tot just dos dies abans,
amb Tots Sants entremig,
però no els va prorrogar ni
un minut els terminis. La
setmana següent, la presidenta Carme Forcadell,
acusada també de rebellió, d’entrada va poder esquivar la presó després de
la primera nit amb una
fiança de 150.000 euros,
però no se’n deslliuraria al
març. La resta de la mesa
(Lluís Corominas, Anna
Simó, Ramona Barrufet,

Lluís Guinó i Joan Josep
Nuet), imputada per desobediència, sortiria lliure a
canvi de 25.000 euros.
Tots ells, i l’exdiputada cupaire Mireia Boya, integren la llista ja unificada de
18 imputats –dels set exiliats se’n va obrir peça separada– que sabran tot
just avui les penes que se’ls
demana.
També sedició
Tot indica que la fiscalia
mantindrà l’acusació de
rebel·lió als dirigents empresonats. I l’Advocacia de
l’Estat, que també presenta l’escrit avui, sembla que
els reclamarà els delictes
de malversació, pel qual
s’havia personat inicialment a la causa, però també el de sedició. L’advocat
de l’Estat depèn orgànicament del Ministeri de Justícia. També avui se sabran les peticions contra
el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i els tres
membres de la cúpula que
aniran a judici, que segurament serà de rebel·lió ■
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Maria Batlle i M. Mercè Rovira

L’APUNT

Rapinya
Emili Bella

111224-1183832L

Forn, Turull, Romeva,
Rull, Mundó, Bassa i
Borràs, avui fa un any
entraven a declarar a
l’Audiencia Nacional ■ ACN

Carlos Garrido

David Alcaide

Sembla clar que tota aquesta farsa acaba amb indults,
encara que els afectats no els vulguin. Ho insinuen els
silencis de Pedro Sánchez al Congrés quan li ho pregunten. S’intueix pels globus sonda llançats per Miquel Iceta i Teresa Cunillera. Ha passat altres vegades
en la llarga història de desavinences entre Catalunya i
l’Estat espanyol. El que el govern del PSOE considera

Rosa Suquet

Toni Ramos

gestos és rapinya, misèria insuficient, humiliant i
ofensiva. Ni la necessària sortida immediata dels
presos i el retorn dels exiliats hauria de ser motiu
per considerar que l’independentisme permeti
aprovar els pressupostos espanyols. Els reclusos no
han de ser moneda de canvi. No demanen que els
perdonin. Senzillament, no hi ha res a perdonar.
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Josep Maria Nin Lumbiarres

Jana Pastor i Saus

Josep Jallé

Jaume Casassas Bosch

Manel Johé Carreres

I Junqueras va cridar “Us estimo!”

RECORD · Més de 15.000 persones s’apleguen a Lledoners per exigir la llibertat de l’exvicepresident i l’exconseller Forn, que fa
un any que són a la presó FERMS · Torrent i Aragonès avisen que no s’aturaran fins a la República, i que només els val l’absolució
Òscar Palau
SANT JOAN DE VILATORRADA

S

801175-1197905L

ón quarts de set del vespre i, quan ja fa una hora
que dura l’homenatge,
fan un silenci les més de
15.000 persones congregades al
pla de Lledoners, arribades en
un centenar d’autocars i milers
de cotxes, per recordar que fa
un any que Oriol Junqueras i
Quim Forn són a la presó. El
trenca una veu potent que prové de dins: “Bona tarda!” I que
després encara hi torna: “Us estimo!” És Junqueras, que pot
agrair així en persona l’escalfor
d’una mobilització que transcendeix tots els murs, tal com
van ressaltar tant ell com Forn
en cartes llegides pels familiars.
“La presó ens ha fet més forts”,
deia l’exconseller d’Interior. “Si
creien que empresonant-nos recularíem no ens coneixien”, refermava l’exvicepresident, que
creu que serà “la pitjor decisió i
la derrota” de l’Estat, perquè fa

guanyar “credibilitat i legitimitat” al procés. “No us deixeu
desanimar”, reptava Forn.
“Aquest procés no és fàcil, ni ràpid, ni indolor, però és irreversible”, sentenciava Junqueras.
L’acte, obert per un recital
dels Ovidi 4 del cupaire David
Fernàndez amb la intervenció
de Lluís Llach i tancat per l’ambient festiu de Strombers, va tenir intervencions des de l’exili
de Meritxell Serret, Toni Comín
i Marta Rovira, que va prometre
als presos que treballarà al màxim perquè s’acabi la repressió.
També Diana Riba, parella de
Raül Romeva, va llegir una carta seva de suport (“el mantenen
tancat perquè saben que a fora
la seva capacitat de sumar el fa
perillós”, deia de Junqueras), i
tots set presos polítics tancats a
Lledoners encara en signarien
conjuntament una altra que va
dur un pres de permís, el Demba, per agrair l’escalf. L’acte,
muntat per la plataforma Free
Junqueras i ERC, va rebre con-

L’acte va demanar la llibertat dels presos i exiliats polítics, amb especial èmfasi
en Junqueras i Forn, que avui fa un any que són a la presó ■ JOSEP LOSADA

vidats de JxCat (tot i que ningú
del PDeCAT), l’ANC i Òmnium,
a més d’Elisenda Alamany dels
comuns, l’única que va intervenir per reclamar una resposta
conjunta, des de la pluralitat, a
la repressió. “És el moment que
tots estiguem a l’altura”, cloïa.
Entre alguns crits d’unitat, el
president del Parlament, Roger
Torrent, i el vicepresident, Pere
Aragonès, van fer els discursos
més polítics. Torrent lamentava
que la democràcia fa “un any
que està segrestada”, i refermava que “mai” renunciaran a l’autodeterminació. “No volem indults, volem absolucions”, proclamava, abans d’afirmar: “Persistirem tant com calgui fins a
la llibertat absoluta, la República que va néixer l’1-O.” “No ens
deixarem derrotar pel desànim
ni la desunió”, deia Aragonès,
que tancava amb un avís davant
l’anunci avui de la sol·licitud de
penes: “No valen jocs de mans,
només ens val la llibertat, l’absolució i l’autodeterminació.” ■
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Alba Roqueta

Júlia Capdevila Mayola

Àngel Rigall

Imma Cortada

M. Dolors Arnau i Augue

Currin acceptaria
fer de mediador
en el cas català
a L’advocat sud-africà troba a faltar grans líders polítics a

Madrid i aconsella a les parts que s’asseguin a negociar
a Recorda que és un problema l’existència de presos polítics
Redacció
BARCELONA

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 30 d’octubre d’enguany, ha aprovat
provisionalment les modificacions de les
Ordenances fiscals d’impostos i taxes, i de
l’Ordenança de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, per a
l’any 2019. Aquests acords resten exposats
al públic en el tauler d’anuncis electrònic
d’aquest Ajuntament, durant 30 dies comptats des del dia següent al de la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, tot complint el que s’assenyala als
articles 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març; 49è b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; i
178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya. Durant el període d’exposició pública, els qui
hi tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18è
del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i s’incorporaran a les Ordenances respectives,
amb efectes del 1r de gener de 2019.
L’alcalde, Jordi San José Buenaventura
Sant Feliu de Llobregat, 30 d’octubre de
2018

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires
CONVOCATÒRIA

859744-1197881L

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 30 d’octubre d’enguany, ha aprovat,
entre d’altres, les modificacions dels preus
públics per a l’any 2019. Aquests acords
resten exposats al públic en el tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament, durant 30 dies, comptats des del dia següent
al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, tot complint el
que s’assenyala als articles 17.1 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març; 49è b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya. Durant el període d’exposició pública, els qui hi tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes
previstos a l’article 18è del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i s’incorporaran a les Ordenances de preus públics amb efectes del
1r de gener de 2019.
L’alcalde
Jordi San José Buenaventura
Sant Feliu de Llobregat, 30 d’octubre de
2018.

Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat

851278-1197886L

Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat

851278-1197885L

L’advocat sud-africà i mediador internacional Brian Currin, en una imatge d’arxiu ■ EFE

En compliment de l’article 34 del Reglament
de participació ciudadana de Sant Esteve
Sesrovires, es fa públic que es convoca
AUDIÈNCIA PÚBLICA
per tractar el contingut del PRESSUPOST
ÚNIC (AJUNTAMENT I SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL UNIPERSONAL DE
RESPONSABILITAT LIMITADA “SERVEIS
MUNICIPALS DE SANT ESTEVE SESROVIRES, SL”), EXERCICI 2019; audiència pública que es realitzarà a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires el
día 7 de novembre de 2018, a les 19 hores.

El reputat mediador internacional en els processos
de pau del País Basc, Irlanda del Nord i Sud-àfrica
Brian Currin consideraria
la possibilitat de fer de mediador entre Catalunya i
Espanya si li ho demanessin. En aquest sentit, ha
mantingut
converses
“molt informals” amb alguns representants polítics catalans: “Si puc ajudar, sí, ajudaria.”
En una entrevista a Catalunya Ràdio, l’advocat
sud-africà va constatar
ahir que és “un problema”
que els líders polítics catalans siguin a la presó a l’hora de negociar una sortida
al conflicte. Currin, que va
estar molt involucrat en el

La frase

—————————————————————————————————

“Si hi ha un
reconeixement per les
dues parts, ja es poden
asseure i explicar-se les
aspiracions que tenen”
Brian Currin
MEDIADOR INTERNACIONAL

procés de mediació basc,
va defensar la celebració
d’un referèndum com a eina “molt útil” per alleugerir la tensió entre els governs català i espanyol, i
va advocar perquè hi hagi
“negociacions prereferèndum”. “En la mediació no
hi ha d’haver un consens
entre tots els partits. És
possible que, d’entrada,
només t’ho demani un
partit, i a partir d’aquí es

creï una situació de confiança amb les diverses
parts”, va recordar. Currin va aconsellar als líders
catalans i espanyols que
“reconeguin que la posició
de l’altre és legítima”, i que
després s’asseguin a negociar de forma honesta.
També va lamentar que no
hi hagi “grans líders a Madrid, líders disposats a començar a entendre d’on ve
l’altra part, a començar a
explorar profundament
els problemes amb què ha
de tractar l’altra part, siguin els que siguin”.
D’altra banda, es va
mostrar preocupat perquè el procés acabi amb
violència si Madrid pren
una posició similar a la del
País Basc, on, segons ell,
va ignorar l’existència
d’un conflicte polític. ■

Es publica per a coneixement general.
L’alcalde president,
Enric Carbonell i Jorba
Sant Esteve Sesrovires, 29 d’octubre de
2018
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Casado condemna el gest que pugui tenir l’Advocacia
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lluny dels grans líders a Madrid disposats a començar a
entendre d’on ve l’altra part
que reclamava ahir Brian
Currin, el màxim dirigent del
PP, Pablo Casado, advertia
ahir al president del govern
espanyol, Pedro Sánchez,
que quedarà “deslegitimat”
per governar si l’Advocacia de
l’Estat no acusa els presos

polítics del delicte de rebellió. “Si a Espanya es mana
des dels barrots d’una presó i
qui planteja la política pressupostària són els de Podem,
o qui diu què és el que ha de
fer la justícia són els independentistes, un no està legitimat per continuar a la presidència”, va concloure des de
Huelva. En aquest context, el

PP va difondre, la nit de la
castanyada, un vídeo a les
xarxes socials amb imatges
de la pel·lícula Poltergeist en
què apareixen el president
exiliat Carles Puigdemont, el
vicepresident empresonat
Oriol Junqueras i el 131è president de la Generalitat, Quim
Torra. Acaba demanant la
convocatòria d’eleccions.

